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Gränsöverskridande samverkan i dubbel 
bemärkelse 
 
Inledning 
I detta paper diskuteras gränsöverskridande samverkan med det omgivande 
samhället. För att riva gränser mellan olika institutioner och samtidigt utveckla 
en flexibel, dynamisk och hållbar samverkan med det omgivande samhället. 
En grupp bestående av medlemmar från högskolans olika institutioner har 
bildat Prejektgruppen. Förutsättning för att delta i gruppen är att man inte 
representerar någon institution, utan söker sig till Prejektgruppen utifrån sitt 
personliga engagemang i frågor om samverkan med omgivande samhället. 
Arbetet sker informellt men med formellt stöd från högskolans ledning, vilket 
bidrar till en gynnsam miljö för innovationer och nytänkande.  
 
Arbetet är organiserat i vad Wenger (1998; 2003) kallar för ”Communities of 
Practice” (CoP) och vad Stacey (2002), med stöd i komplexitetsteorin, 
benämner som komplexa responsiva processer av relationer. Medlemskapet i 
gruppen bygger tidigare sagts på ett engagemang och intresse från deltagarna 
istället för att representera någon annan. Det skapar en dynamik och smidighet 
som är nödvändigt för arbetet med näringsliv och offentlig sektor samt en 
naturlig kunskapsutveckling som bidrar till att utveckla högskolan som en 
lärande organisation. Att med bas i CoP och komplexitetsteorin bedriva 
arbetet har visat sig ge goda förutsättningar för att upprätthålla en lyhördhet 
och beredskap på Högskolan för att möta olika externa intressenter och deras 
behov inom rimliga tider. Konsekvensen är en underifrån, självgenererande 
och icke-linjär process där kunskaper om arbetet med det omgivande 
samhället växer fram under hand. Sammansättningen i gruppen varierar 
beroende på vilka initiativ som tas och vilka externa intressenter som finns. 
Formen är öppen och möjliggör att olika konkreta projekt kan utvecklas.    
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Skillnad akademi och näringsliv 
Det är oomtvistat att relationen mellan å ena sidan akademierna och å andra 
sidan företag är problematisk (Brulin 2002; Erfors 2004). Erfors beskriver i sin 
doktorsavhandling fem olika normer och värdesystem där högskolor och 
universitet skiljer sig från företagen. Dessa är existensvillkor, styrande 
framgångskriterier, rådande tidslogik, integritetsskapande faktorer och 
individuella drivkrafter.  
?? Existensvillkoren för akademin är anslagsberoende, medan näringslivet är 

marknadsberoende.  
 
?? Lönsamhet och tillväxt är styrande framgångskriterier i näringslivet medan 

i den akademiska världen är forskarsamhällets värderingsnormer gällande.  
 
?? Tidslogiken i näringslivet är kalkylerande, målstyrd och absolut 

lönsamhetsdriven.  
 
?? Affärshemligheter och sekretess är integritetsfaktorer i näringslivet medan 

akademi har offentlighet och forskningens frihet som sådana faktorer.  
 
?? De individuella drivkrafterna är i akademin vetenskapliga bidrag medan i 

näringslivet är drivkraften affärsmässig framgång, menar Erfors.  
 
I en sådan uppdelning framträder akademi och näringsliv som 
värderingsmässigt två motpoler. Denna skillnad är troligen som störst mellan 
små och medelstora företag som inte är kunskapsintensiva än de stora och 
kunskapsintensiva som Ericsson mfl och akademierna. Denna skillnad i 
gällande värderingssystem är av avgörande betydelse om två parter kan skapa 
arenor för samarbete och kunskapsutveckling.  
 
Skillnad inom högskolan 
Varje grupp med skilda kunskaper konstruerar olika innebörder och 
betydelser i den verksamhet som gäller. På samma sätt är det mellan olika 
institutioner inom en högskola (t ex den mellan ekonomi- och 
teknikinstitutionen). Detta att en högskola, med dess olika institutioner, finns 
på samma campus är ingen garanti för att några gemensamma innebörder 
och betydelser för samverkan med det omgivande samhället utvecklas. 
Högskolan Kristianstad är uppbyggd av fem institutioner som geografiskt 
samordnades på campus 1995. Skillnaderna mellan institutionerna innehåller 
både fysiska och mentala spärrar. Respektive institution har utvecklat sina 
norm- och värdesystem utifrån dels ämnenas specifika historia och 
kunskapsinnehåll, dels genom placeringen i skilda byggnader. Det saknas en 
gemensam kultur som kan bära upp och överbrygga skillnader mellan de 
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olika synsätt som konstrueras inom respektive institution. Den geografiska 
fördelningen hämmar utbytet och förstärks genom att det saknas 
mötesplatser. Det saknas både fysisk och social infrastruktur som gynnar ett 
utbyte av idéer och kunskaper som kan användas i arbetet med tredje 
uppgiften. 
 
Gränsöverskridande i dubbel bemärkelse  
Tillsammans innebär de ovan två beskrivna skillnaderna ett behov av att 
utforma en organisation som kan vara gränsöverskridande; mellan 
institutionerna och mellan högskolan och det omgivande samhället. 
Prejektgruppen syftar till att uppnå detta gränsöverskridande i dubbel 
bemärkelse. En arena som bygger på individers intresse och engagemang och 
där man både internt och externt kan underifrån konstruera och låta växa fram 
nya former för att finna ytor där konversationer kring kunskapsutveckling kan 
utvecklas.  
 
Prejektgruppen - en kort beskrivning  
Syftet med gruppen är att skapa en levande dialog över institutionsgränser 
och vara väl förankrad i forskning och utbildning. Målet är att utveckla en 
lyhördhet och beredskap i Högskolan för att möta olika externa intressenter 
inom en rimlig tid. Detta innebär att bygga upp en kunskap om vilka 
erfarenheter som tidigare gjorts, nuvarande relationer mellan interna och 
externa aktörer och diskutera nya initiativ samt möjliga kopplingar till olika 
externa parter.  Gruppen sammansättning kommer att variera beroende på 
vilka initiativ som tas och vilka externa intressenter som finns. Formen ska 
vara öppen och möjliggöra olika konkreta projekt utvecklas. Prejektgruppens 
aktivitet koordineras av en sekreterare.  
 
Det är svårt att i en organisation som är strukturerad på ett sätt som 
högskolan att hitta den interna samverkan, för att utveckla projekt som är 
tvärvetenskapliga eller där man tar tillvara olika kompetenser. Den kreativa 
processen hämmas och man tar inte tillvara den lilla högskolans möjligheter. 
Konsekvensen är att det inte finns beredskap och/eller samlad förmåga att ta 
fram projektunderlag till mer vetenskapliga- eller andra omfattande projekt. 
 
I bild 1 illustreras hur ett nätverk kan koppla ihop högskolans olika delar. 
Rektanglarna i bild 1 motsvarar de kaserner där institutionerna är placerade 
på campus. I detta nät ses framförallt individer och deras vetenskapliga 
kompetens. Via nätets olika maskor strömmar information – flöden. En 
naturlig motor i detta nätverk skall då symboliseras av Prejektgruppen. 
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Bild 1: Prejektgruppen i ett nätverksperspektiv   
  

Högskolan och nätverk 
Den informationella ekonomins nya organisationsformer baseras alla på 
nätverk, trots olika organisatoriska arrangemang och med kulturella uttryck. 
"Nätverk är det grundämne av vilket nya organisationer görs nu och 
framöver" (Castells 1996). Nätverkets komponenter är både autonoma och 
beroende i förhållande till helheten. Komponenterna kan ingå i andra nätverk 
och därför också i andra system som syftar till annorlunda mål. Ett visst 
nätverks prestationer blir då beroende av två av dess grundegenskaper: 
sambandsförmågan, det vill säga strukturell förmåga att underlätta en brusfri 
kommunikation mellan sina komponenter, och konsistensen, den grad i 
vilken intressenterna sammanfaller mellan nätverkets och komponenternas 
mål (Castells 1996; Wenger 2003). 
 
I bild 3 (se nedan) illustreras hur ett sådant nätverk som finns i bild 2 
appliceras på högskolans samverkansmodell (bild 2). I denna modell 
tydliggörs behovet av att samordna nätverket och skapa flödesrum. Det är 
förvisso sant att det är något som ”flödar” i alla nätverk, men det är inte 
informationsförsörjning som är finessen – det är socialt konstruerade 
kunskaper som kan genereras genom att man utvecklar relationer. 
Informationen om vem som vet vad är en viktig och central funktion, men 
de kunskapsgenererande projekten förutsätter ingredienser som förtroende, 
personlig motivation och kreativa idéer vilka inte kan organiseras fram. 
Däremot kan support för sådana processer organiseras. För att 
samarbetsprojekt skall bli framgångsrika måste personliga möten och 
emotionellt goda relationer etableras. 
 
Tilläggas bör även att överflöd, inte knapphet styr nätverk. Detta överflöd 
skapar värde, medverkar till att öppna slutna system och ger som spin-off 
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effekt ett stort antal möjligheter. Exempelvis den första faxen som rullade av 
det löpande bandet omkring 1965 saknade värde. Trots att miljoner dollar 
investerats i forskning och utveckling så var dess värde noll. Fax nummer två 
gjorde att fax nummer ett fick ett värde. Det fanns nu någon att faxa till. 
Efterson faxar är sammanlänkade i ett nätverk, så ökar varje ny fax som 
kommer ut på marknaden värdet av alla faxar som varit igång före den. När 
du köper en fax köper du inte bara en burk, du köper hela nätverket av alla 
andra faxar i världen och kopplingen mellan dem (Kelly 1998). 
 
Genom en samordning av flödena eller informationsströmmarna skulle 
Högskolan kunna tydliggöra de nätverk som finns och därmed skapar klarhet 
i nätverkets roll. Högskolans samverkansenhet, ESS, har en central roll i 
arbetet med att samordna och skapa möjligheter för högskolans verksamhet 
med regionen. I denna del är ESS motor för utvecklingen inom RUTH 
(Stiftelsen för regional utveckling genom Högskolan Kristianstad) och inom 
samordningen av högskolans nätverk.  
 

Bild 2 Modell för högskolans samverkan Bild 3Modell för högskolans samverkan 
 

 
 

 
Resultat 
I detta avsnitt beskrivs kort ett antal aktiviteter som kommit till stånd genom 
Prejektgruppens vara. Gruppen har hösten 2004 funnits knappt ett år. Under 
denna tid har en del aktiviteter genomförts. Ett antal nya relationer mellan 
anställda på de olika institutionerna har utvecklats där intresset inte är att 
representera institutionerna, utan det gemensamma kunskapsintresse som 
gruppen ger uttryck för är i centrum. En KrAft-grupp (företagsprojekt 
finansierad av KK-stiftelsen) har startats upp. Studentprojekt som inneburit 
kartläggning av kompetens i ett antal företag har genomförts. Samarbete med 
inom ramen för Nordöstra Skåne har etablerats. I nordöstra Skåne finns sju 
kommuner vilka samarbetar för att främja utvecklingen bl.a. inom utbildning 
och näringsliv. Prejektgruppen har kopplat upp sig mot dessa grupper och 
vidare påbörjat dels ett arbete med att skapa relationer mellan forskare och 
näringslivsansvariga i kommunerna och företagen och dels mellan 
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nätverksansvariga inom företagsnätverk och gruppen. En projektledar-
utbildning har tagits fram och utannonserats i kurskatalogen. En kurs för 
förtroendevalda och chefstjänstemän håller på att genomföras. Studiecirkel i 
innovationsprocesser genomförs för närvarande med deltagare från både 
kommun och Region Skåne.  
 
Detta är några av de aktiviteter som har genomförts direkt eller indirekt med 
anledning av att Prejektgruppen har bildats med de förtecken som beskrevs 
ovan.    
 
Framtid 
Arbetet med Prejektgruppen och att skapa nätverket är ett sätt att uppnå 
synergi i utvecklingsarbetet. Ett led i detta tänk är att bilda Prejektgruppen 
som förbereder projekt och idéer tvärvetenskapligt. Tanken är att högskolan i 
framtiden snabbt skall kunna ställa om sitt arbete, för att svara mot 
omgivningens behov och de signaler som sänds i vår omvärld. Samhällets och 
näringslivets behov av kunskap och att få tillgång till information kommer att 
vara avgörande för att skapa en hållbar tillväxt. Högskolan har en suverän roll 
genom sin kompetens att bidra till samhällsutvecklingen. Ett skapande av 
prejektgruppen är tänkt att förstärka och underlätta kommunikationen internt 
och externt.  
 
Arbetet är inte problemfritt. Det handlar om att kunna bryta med gällande 
normsystem som finns inom högskolan när det krävs, men också att skapa 
förståelse för detta normsystem i regionens företag och hos deras 
representanter (jfr Erfors 2004). Om Prejektgruppen skall finnas kvar även i 
framtiden krävs att arbetet utvecklas och deltagarna känner att deras intresse 
och kunskapsutveckling kan tillgodoses samtidigt som högskolan som en 
gemensam enhet kan gynnas tillsammans med en utveckling av regionen.   
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 


